
I oto jesteśmy ...
Moi  Drodzy!  Co  tydzień  poprzez  stronę  internetową  naszej  Parafii

będziemy się spotykać i poznawać ciekawe biblijne postacie, wydarzenia, czytać
fragmenty Pisma świętego, a także czynić różne zadania – po ich odesłaniu przez
Was najciekawsze nagrodzimy. Zapraszam na spotkanie trzecie.

W tym tygodniu  :   

SPOTKANIE Z .... MARYJĄ
1. Na początek bardzo krótko o Niej... 

MARYJA  –  to  postać  Nowego  Testamentu.  Bardzo  dobrze  nam  znana  postać.
Była córką Joachima i Anny. Urodziła się w Seforis lub Jerozolimie /różne są przekazy/. 

Przez Boga została wybrana na Matkę Jego Syna – Jezusa Chrystusa, co oznajmił Jej
poprzez  swojego  wysłannika  archanioła  Gabriela  w Nazarecie  – doskonale  znamy  scenę
Zwiastowania. Jej mężem został Józef z pokolenia Dawida. 

Towarzyszyła  swojemu  Synowi  w czasie  jego  życia  tutaj  na  ziemi.  Po  Jego śmierci
opiekował  się  Nią  święty  Jan.  Według  przekazów  tradycji  ostatnie  lata  swojego  życia
spędziła w Efezie i została po swoim zaśnięciu wzięta Ciałem i duszą do nieba.

2. Maryja – jej obecność w niektórych fragmentach w Piśmie Świętym: 

SCENA ZWIASTOWANIA

To w tej scenie Maryja otrzymuje ważne zdanie – będzie Matką Boga, urodzi Jezusa 
Chrystusa. Na początku obawiała się  tej ważnej misji ale po chwili przyjęła wolę Boga.

Z Ewangelii wg św. Łukasza 1, 26 – 28 

„W  szóstym  miesiącu     posłał  Bóg  anioła  Gabriela  do  miasta  w  Galilei,  zwanego  
Nazaret,     do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było  
na imię Maryja.     Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”  .  



ODZWIEDZINY U ŚW. ELŻBIETY

Po wizycie Anioła, udaje się do swojej krewnej Elżbiety, aby podzielić się tą radością.
Matka Jana Chrzciciela rozpoznała w niej  przyszłą Matkę Syna Bożego.

Z Ewangelii wg św. Łukasza 1, 39 – 40 

„  W tym czasie Maryja  wybrała się  i  poszła  z pośpiechem w góry do pewnego miasta  
w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę”.

NARODZENIA PANA JEZUSA

Dokonało się to w grocie betlejemskiej, kiedy Józef z Maryją przybywszy do Betlejem
na spis ludności, nie znaleźli miejsca w gospodzie. Wtedy nastał ten czas, kiedy Syn Boży –
Jezus przychodzi na świat!

Z Ewangelii wg św. Łukasza 1, 6 – 7

„  Kiedy  tam  przebywali,  nadszedł  dla  Maryi  czas  rozwiązania.     Porodziła  swego  
pierworodnego     Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich  
miejsca w gospodzie”.

WESELE W KANIE GALILEJSKIEJ

To miejsce pierwszego cudu Pana Jezusa, który dokonał. Przemienia wodę w wino na
weselu  w  Kanie  Galilejskiej.  Maryja  odegrała  tutaj  szczególne  znaczenie,  gdyż  prosiła
swojego Syna o pomoc  w sytuacji, która nastąpiła.

Z Ewangelii wg św. Jana 2, 1 – 4

„  Trzeciego  dnia  odbywało  się  wesele  w  Kanie  Galilejskiej  i  była  tam  Matka  
Jezusa.     Zaproszono  na  to  wesele  także  Jezusa  i  Jego  uczniów.     A  kiedy  zabrakło  wina,  
Matka  Jezusa mówi do Niego:  «Nie  mają  już wina».        Jezus  Jej  odpowiedział:  «Czyż  to  
moja                 lub Twoja sprawa, Niewiasto?  ”     

NA GOLGOCIE

To tutaj Pan Jezus oddaje życie za nas umierając na krzyżu. Zanim to się staje oddaje
swoją Matkę pod opiekę swojego ucznia Jana, aby On zatroszczył się o Nią po Jego odejściu.
Apostoł Jan – był najmłodszym z Apostołów i jednocześnie umiłowanym uczniem Jezusa. 

Z Ewangelii wg św. Jana 19, 25 – 27

„A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa,
i Maria Magdalena.     Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego  
miłował,  rzekł  do Matki:  «Niewiasto,  oto  syn  Twój».     Następnie  rzekł  do  ucznia:  «Oto  
Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”.



3. Ciekawostka

Nasza  religia  uważa  Maryję  za  Matkę  Boga,  natomiast  w  innych  religiach  np.
w  Judaizmie,  czy  Islamie  –  Maryja  jest  uznawana  za  Matkę  Proroka.  Wszystkie  religie
otaczają ją wielkim szacunkiem. 

4. Mamy dwie mamy?

Gdy Pan Jezus umierał, o czym mogliśmy przeczytać nieco wyżej, oddał swoją Matkę
Janowi po opieką. I tak Ona stała się od tej chwili Jego Matką a on Jej synem.

 Od tamtego momentu – oddania swojej Matki przez Syna Bożego Janowi,  Ona staje
się Matką każdego z nas. Zawsze nas wspiera i oręduje za Nami u Jezusa wypraszając nam
wszelkie łaski. 

Tak więc każdy z nas ma dwie mamy – tą tutaj na ziemi, która nas urodziła i Tą w
Niebie – One nas bardzo kochają!

5. Finał:

Tym razem na zakończenie - ZADANIE  PLASTYCZNE:

Moi Drodzy!

Już  niebawem  Dzień  Matki  –  kiedy  będziemy  obdarzać  nasze  mamy  małymi
prezentami. 

Chcemy również i naszej Mamie w niebie, dać znak,  że ją bardzo kochamy – dlatego
proponuję zrobienie „Laurki dla Maryi” – po jej wykonaniu, poproś rodziców, aby zrobili jej
zdjęcie  i  wysłali  na  adres  e-mail  naszej  Parafii.  Wszystkie  umieścimy  na  stronie
internetowej,  a najciekawsze nagrodzimy! Wraz ze zdjęciem laurki,  prosimy o dołączenie
poniższego oświadczenia.

/Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych związanych z konkursem, w celu umieszczenia
imiona i nazwiska, wraz z klasą w gronie zwycięzców konkursu na stronie internetowej naszej Parafii po
jego zakończeniu. Dotyczy to również umieszczenia zdjęcia pracy/.           

 ...............................................................

      /podpis czytelny rodzica(opiekuna)/



Pracę  plastyczną  należy  podpisać  i  przesłać  e-mailem:
tysiąclecie.dolne@katowicka.pl do soboty 30 maja 2020 r. Pamiętaj też, aby pokolorować
obrazek  zamieszczony poniżej , wyciąć go i wkleić do twojej pracy./ jest to logo naszej
trzeciej pracy konkursowej/.
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